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Enllumenat de Nadal
Pel 2018 i com a continuació del pla de renovació de l’enllumenat de Nadal, l’Ajuntament ha adquirit noves lluminàries per adornar els carrers de Torres i Bages, de Fortià Solà i de l’avinguda d’Ildefons Cerdà. Les noves són del
tipus LED i comporten una reducció del consum energètic
entorn del 80%. Amb aquesta adquisició ja s’ha renovat tot
el parc de lluminàries de nadal i totes són del tipus LED. En
els darrers anys s’ha reduït en un 67% el consum energètic
de la il·luminació de Nadal.

Centelles, forma part del projecte Reempresa de Catalunya. Un
projecte amb col·laboració amb la Diputació de Barcelona, la
patronal CECOT i la CP’AC (Fundació Privada per a la promoció de l’Autoocupació de Catalunya).

Estudi sobre les fonts de Centelles

Reempresa és un nou model de creixement empresarial que s’ha
posat en marxa a nivell internacional. Reempresa s’esforça per
consolidar un nou model d’emprenedoria que embarqui empreses, empresaris i emprenedors i que alhora permeti la cessió
de l’èxit empresarial de Catalunya per mitjà de la transmissió
d’empreses.

L’Ajuntament va encarregar un estudi per conèixer l’estat de les
fonts del municipi i ara se n’ha obtingut els resultats. De les 27 fonts
inventariades actualment s’ha analitzat la qualitat de l’aigua de 19,
amb especial interès per les concentracions de nitrats, amoni i fosfats. Les dades mostren nivells relativament baixos de nitrats, per
sota dels límits màxims establerts per a l’aigua de consum humà,
tot i que considerant les elevades precipitacions aquest any haurien
de ser inferiors. En canvi, les concentracions de fosfats són elevades i poden comportar la presència de patògens a l’aigua, per la
qual cosa es desaconsella el seu consum. Aquest treball forma part
de les actuacions previstes al Pla d’Acció Ambiental del municipi.

Reempresa permet crear un mercat per a la transmissió d’empreses. Aquelles empreses, petits negocis, que per algun motiu:
jubilació, salut, canvi de domicili dels empresaris i decideixen
cedir el negoci a uns tercers, aquests anomenats reeemprenedors per tal de continuar el negoci.

Dia internacional contra la violència de gènere

• Tens un negoci i el vols cedir?
Vols preparar el relleu?

Organitzat pel Grup de Dones de Centelles, el diumenge 25
de novembre va tenir lloc un acte commemoratiu amb motiu
del Dia internacional contra la violència de gènere. Davant de
la capella de Jesús van dur a terme la lectura del manifest en
defensa de les dones i van criticar durament la situació actual
d’aquest col·lectiu dins de la societat. Al costat d’una corona
de flors i unes petjades es podien llegir les frases: “Dona amb
tots els drets” i “Aquest no era el seu camí”. Una actuació musical del grup Mantis va posar el punt i final a l’activitat.

• Vols agafar un negoci que està funcionant?
NO SAPS COM? VINE AL CENTRE REEMPRESA
DE CENTELLES
Es pot veure més informació a la web: www.reempresa.org/centelles
Per a més informació:
Ajuntament de Centelles
Servei de Promoció Econòmica
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Telèfon: 938 811 257
Adreça electrònica: cntl.ope@diba.cat
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Biblioteca Municipal La Cooperativa
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C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES

Horari:

Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38

De dilluns a divendres de 15.30

b.centelles.lc@diba.cat

a 20 h. Dimecres, divendres i

bibliotecadecentelles.blogspot.com
Biblioteca de Centelles

dissabte de 10 a 13.30 h
bcentelleslc

Informació i inscripcions al Punt Jove el PIPA
C/Jesús, 25 Tel: 93 881 23 23
Horari: de dilluns a dijous de 5h a 8h i
dimecres i divendres de 10h a 13h
pij.centelles@diba.cat www.centelles.cat/elpipa

En un acte presidit per l’alcalde, Miquel Arisa Coma, i que va
comptar amb la participació de Jaume Alcázar Parera, coordinador de la col·lecció i Assumpta Falgueras Marsal, coordinadora a
Centelles, el 9 de novembre es va presentar el volum L’Abans: Recull gràfic de Centelles (1890-1976). Després de cinquanta-dues
setmanes publicant els fascicles col·leccionables, finalment s’han
pogut unificar tots en forma de llibre.
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Presentació del volum L’Abans: Recull gràfic de
Centelles (1890-1976)
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Dissabte 1

Jornades d’obertura. Museu a
l’aire lliure Espai Cerdà i exposició
A Cerdà, de David Casals.
Dissabte 1 i diumenge 2, d’11 a
1 del matí i de 4 a 7 de la tarda al
mas el Cerdà (afores s/n).

Diumenge 2

Inauguració del museu a l’aire lliure Espai Cerdà i exposició A Cerdà,
de David Casals.
A les 12 del migdia al mas el Cerdà (afores s/n)
Teatre Familiar: Bombolles de paper (dansa), amb la Cia Múcab Dansa.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. (preu 5 €, infants a partir d’1
any i acompanyants).

Dimarts 4

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: Pompeu Fabra, ciència
i compromís, a càrrec de Jordi Ginesta i Serrabou, catedràtic de Filologia
Catalana de la URV.
A les 6 de la tarda al Casal F. Macià. (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Diumenge 9

Llàntia solidària de Mans Unides. Venda d’espelmes al mercat setmanal.
De 10 a 1 del migdia a la plaça Major.
Venda de fanalets contra el càncer
De 9 a 1 del migdia al Mercat.
Organitza: Associació Contra el Càncer de Centelles.

Dimarts 11

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: Fauna i espais naturals
d’Osona: la joia de la Catalunya Central, a càrrec de Jordi Baucells i Colomer, biòleg i enginyer agrícola.
A les 6 de la tarda al Casal F. Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dijous 13

L’hora del conte: Nadalejant, a càrrec de Lídia Clua.
A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dissabte 15

11a Fira de la tòfona.
Tot el dia al Passeig i a la plaça Major.
Activitats infantils: taller creatius, globusflèxia, etc.
D’11 a 2 i de 5 a 8 a la plaça de Mossèn Xandri.
6è concurs de gossos tofonaires.
De 12 a 1 del migdia davant de l’Institut Pere Barnils.
Marató solidària de dansa per Caritas
De 4 a 7 de la tarda al pavelló vell. Preu 10 € (part de la recaptació es
destinarà a Càritas de Centelles).
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Inauguració de l’exposició Mostra d’artistes locals
A les 7 de la tarda al Centre d’art el Marçó vell.
Teatre: El metge de Lampedusa, amb Xicu Masó i direcció de Miquel
Gorriz.
A 2/4 de 10 de la nit al Centre parroquial. Preu 10€ (venda d’entrades
una hora abans de l’espectacle).

Diumenge 16

11a Fira de la tòfona. Al matí al Passeig i a la plaça Major.
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XXI Portada del pessebre a dalt a la Costa pel Centre Excursionista
de Centelles. Sortida a les 8 del matí de la residència Sant Gabriel (Cal
portar esmorzar).
Venda de fanalets contra el càncer
De 9 a 1 del migdia al Mercat.
Organitza: Associació Contra el Càncer de Centelles.
VI Pedala per la Marató
A 2/4 de 10 del matí, sortida i arribada de la plaça de l’Ajuntament d’Aiguafreda. Preu 5 €. Organitzen els ajuntaments de: Centelles, Aiguafreda, Balenyà, Sant Martí de Centelles i Tona.

Dissabte 5 de gener

Obertura de les exposicions de pessebres a la
sortida de la missa del Gall
a la sala d’exposicions de
Centelles (Carrer de Jesús,
15), a Can Manso i els de
Ramon Vitó (Carrer dels
Galejadors, 19).

Cavalcada de reis i concurs de fanalets
A partir de 2/4 de 7 del vespre al nucli urbà.

Diumenge 6 de gener

Diada de Reis. Lliurament de premis dels concursos de pessebres i de
fanalets. A les 12 del migdia a la sala de la societat coral La Violeta.

Dimarts 25

Cloenda de la Festa del Pi. Es despenja el pi i es reparteixen les pomes
als galejadors. A la 1 del migdia a l’església parroquial.

Concert de Nadal per la coral La Violeta i la coral jove Cantus Firmus
A 2/4 de 10 de la nit al Casal Francesc Macià.

CONCURSOS
41è CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTA DEL PI
Els treballs es poden lliurar fins el 5 de febrer de 2019 al migdia als llocs
de recepció.. Organitza: Amics de Centelles.

Els Pastorets. A les 6 de la tarda al Centre parroquial. Preu: 10 euros
adults i 5 euros fins a 14 anys.

Activitats infantil: art de fer bombolles, jocs gegants, tallers, etc.
De 10 a 2 del migdia a la plaça de Mossèn Xandri.

Dimecres 26

Llàntia solidària de Mans Unides. Venda d’espelmes al mercat setmanal.
De 10 a 1 del migdia a la plaça Major.

Els Pastorets. A les 6 de la tarda al Centre parroquial. Preu: 10€ adults i
5€ fins a 14 anys.

Festa de la Solidaritat de l’Escola Ildefons Cerdà. Representacions nadalenques a càrrec d’alumnes.
De 2/4 d’11 a les 2 del migdia al Casal Francesc Macià. Aportació d’1 €
per a col·laborar en un projecte solidari.
Presentació de llibre: Tieta de vint-i-nou nebots, de Fina Vila, a càrrec
Salvador Domènech, escriptor i prologuista. Presentarà l’acte l’alcalde
Miquel Arisa.
A 2/4 d’12 del matí al Casal Francesc Macià.
Espectacle. El Gimnàs amb la marató de TV3.
A les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu 5 € (la recaptació anirà
per a la Marató).

Festa del Pi. Sortida a les 9 del matí del Passeig per a marcar el pi al bosc.

Projeccions d’audiovisuals de muntanya. Audiovisuals de Josep M.
Parareda i M. Rosa Aregall.
A les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià.

Divendres 28

Teatre: Nadal en groc mut, pel grup de teatre El Triquet.
A 2/4 de 9 del vespre al Casal Francesc Macià. Preu: 5€ anticipada i 7€ a
taquilla, 3€ menors de 5 anys.

Dissabte 29

Teatre: Nadal en groc mut, pel grup de teatre El Triquet A 2/4 de 9 del
vespre al Casal F. Macià. Preu: 5€ anticipada i 7€ a taquilla, 3€ menors
de 5 anys.

Diumenge 30

Enlairada popular de fanalets contra el càncer
A les 8 del vespre a la plaça Major.
Organitza: Associació Contra el Càncer de Centelles.

Festa del Pi. Tot el dia. 41è Concurs
de fotografia Festa del Pi
Els Pastorets. A les 5 de la tarda al
Centre parroquial. Preu: 10 € adults i
5 € fins a 14 anys.

Dimarts 18

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: La tradició de Nadal a
través de l’art, a càrrec de Pilar Pous i Altafaja, historiadora.
A les 6 de la tarda al Casal F. Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dilluns 31

Dijous 20

Santa Coloma. Festa Major
d’hivern
A les 11 missa solemne i a la sortida galejada fins que s’acabi la pólvora.

Dissabte 22

Plantada de gegants
A les 12 del migdia a la plaça Major.

Unitat mòbil d’informació al consumidor
D’11 a 2/4 de 2 del migdia a la plaça Major.
Centelles és màgia per Nadal. Caga tió gegant i espectacle.
D’11 a 1 del migdia a la plaça Major.
Teatre: Nadal en groc mut, pel grup de teatre El Triquet.
A 2/4 de 9 del vespre al Casal Francesc Macià. Preu: 5€ anticipada i 7€ a
taquilla, 3€ menors de 5 anys.

Diumenge 23

Llàntia solidària de Mans Unides. Venda d’espelmes al mercat setmanal.
De 10 a 1 del migdia a la plaça Major.
Teatre: Nadal en groc mut, pel grup de teatre El Triquet.
A les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 5€ anticipada i 7€ a
taquilla, 3€ menors de 5 anys.

Dilluns 24

A les 12 de la nit Missa del Gall amb la participació de la coral La Violeta.

Cap d’any ni perjudici
A partir de la 1 de la nit al pavelló vell (venda d’entrades anticipades).

73è CONCURS DE PESSEBRES FAMILIARS
Cal inscriure’s a l’Ajuntament o a través del web www.centelles.cat fins
el 21de desembre a les 12 del migdia. Org.: Associació de Pessebristes.
73è CONCURS DE FANALETS
Caldrà lliurar els fanalets el 5 de gener de 8 a 9 del vespre al costat de l’estàtua del Sagrat Cor de la plaça Major. Org. Associació de Pessebristes.
EXPOSICIONS
De l’1 de desembre de 2018 al 29 de setembre de 2019
Museu a l’aire lliure Espai Cerdà i exposició A Cerdà, de David Casals.
De dimecres a divendres de 10 a 1. Dissabtes i diumenges de 10 a 12.
Mas el Cerdà (afores s/n).
Del 15 de desembre al 27 de gener
Mostra d’artistes locals
Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Inauguració el dia 15 a les
7 de la tarda. Centre d’art el Marçó vell.
Sala de Paleontologia i Selecció del patrimoni pictòric
Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Centre d’art el Marçó vell
Del 22 de desembre al 6 de gener
Museu del caganer: col·lecció Jordi Sarrate
Dissabtes i festius, tardes de 6 a 8. Visites concertades (tel. 938 810 881).
Carrer de Jesús, 36.
Del 22 de desembre al 6 de gener
Exposició de pessebres
Dissabtes i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 i de 6 a 8. Dia 24 obert després
de la Missa del gall. Dia 30, Festa del Pi, de 10 a 12 i de 6 a 8.
Sala d’exposicions de Centelles. Carrer de Jesús, 15.
Del 22 de desembre al 6 de gener
25a Exposició de pessebres
Festius d’11 a 2 i de 5 a 8. Dia 24 obert després de la Missa del gall.
Can Manso (carrer de l’Hospital, 3).

Dimarts 1 de gener

Del 22 de desembre al 6 de gener
Pop Up Store. Ephemeral Store
Dies feiners i dissabtes de 10 a 2. Festius d’11 a 2 i de 5 a 8. Plaça Vella, 3.

Dijous 3 de gener

Del 24 de desembre al 6 de gener
Pessebres de Ramon Vitó
Festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Dia 24 obert després de la Missa del gall.
Carrer dels Galejadors, 19.

Divendres 4 de gener

26 de desembre
Joan Muns Torrentgenerós, artesà del ferro i miniaturista
D’11 a 1 del migdia. Visites concertades (tel. 938813787)
Avinguda de Rodolf Batlle, 15.

Recollida de cartes per als reis d’Orient amb el patge reial
De 5 a 8 de la tarda a la residència Sant Gabriel.
Centelles és màgia per Nadal. Ludoteca musical, inflable gran i taller
d’embolicar regals.
D’11 a 1 del migdia a la plaça Major.
Centelles és màgia per Nadal. Ludoteca musical, inflable gran i taller
de fanalets de Reis.
D’11 a 1 del migdia a la plaça Major.

Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web: www.centelles.cat
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Agenda d’activitats de desembre, Nadal i Reis 2018-19
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